
DICAS DE ESTUDO COM O PIBID

03 de fevereiro de 2021



como você considera que
aprende melhor?



Como ocorre a aprendizagem?



Você sabia?



DORMIR É
ESSENCIAL

PARA
APRENDERMOS

ALGO 
 

ESQUECER É PARTE DOESQUECER É PARTE DOESQUECER É PARTE DO
PROCESSO DE APRENDERPROCESSO DE APRENDERPROCESSO DE APRENDER

É fundamental para
mantermos apenas

associações
importantes que

voltam ser usadas ou
que têm algum valor

A criação de novas sinpases está
interligada aos processoes de
recompensa e emoção forte
interligadas ao aprendizado.

Memória
SINAPSES - Memória de curto prazo Precisa ser reforçada para não ser perdida

CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIACONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA

Acontece no hipocampo

Ocorre

entre dois

neurônios

NEOCÓRTEX

  Liga as regiões da parte mais desenvolvida
do nosso cérebro, que precisam ser

associadas naquela memória, grande parte
desse processo acontece durante o sono.



aprender melhor e mais fácil

Resgate a memória/informação           estude de novo;

Variar o ambiente em que se estuda;
Variar o que é estudado;
Misturar o que aprendeu;
Espaçar o estudo;
Descansar.

Dormir bem
consolida o

que foi
aprendido!



Faça sua grade curricular de acordo com seu estágio/trabalho para não
comprometer seus estudos;

3 DICA: PROCURE UM EMPREGO QUE TENHA A VER COM SUA ÁREA DE ESTUDOS  

4 dica: tente adequadar seu horário da faculdade  

1 dica: tenha horários definidos   

TRABALHAR E ESTUDAR: DICAS

Para  que as duas atividades se complementarem.

Hora e data definidas para tarefas

2 DICA: não misture ESTUDO E TRABALHO   

AGENDA

APPS

Deixe um
dia/turno livre 

 da semana
livre para
estudar!



5 dica: não se apresse 

6 DICA Estabeleça prioridades e organize seu tempo livre Faça estágios,
matérias optativas,
iniciação científica,

projetos de pesquisa
para pontecializar seu

currículo!

Faça exercícios físicos, tenha tempo para fazer algo que
você gosta e cuide de sua saúde mental;

 7 DICA: cronometre seu tempo para fazer as atividades

 8 dica: tenha listas, panilhas, tabelas:

Diferencie seu currículo!  

Estudar 2 horas e fazer trabalhos do estágio por 2 horas;

Faça planejamentos e metas de estudo e trabalho.



Organização;
Simplificar;
Anotações com destaque e divisões;
Palavras chaves;
Usar sua própria interpretação;
Método Cornell.

como elaborar um resumo?



Momento de máxima dedicação e foco na tarefa que está sendo feita, sem
procrastinação;

 2 DICA: CORTAR DISTRAÇÕES   

DICAS PARA SER MAIS PRODUTIVO

Desligue o celular e deixe
em outro cômodo, estudar

em local silencioso!

 1 dica: lei do máximo possível 

3 DICA: Metas e recompensas  
Faça metas realistas e tenha pequenas recompensas ao
alcança-lás;

4 dica: Método pomodoro   

25 minutos de estudo com máxima concentração e pausa de 5 minutos

Seja empático para estudar
em grupo em relação a

compatibilidade de
horários e entenda a

situação do outro!



Crie pastas separadas no seu computador para cada matéria, tenha  o material
de estudo em seu celular: PDF'S, vídeo aulas e aplicativos de exercício para
poder auxíliar caso esqueça  seu material e poder acessar o mesmo na fila do
banco, na espera de um consultório, no ônibus...

 7 dica: organize seu material:   

 8 dica: Faça as atividades mais difíceis no seu pico de energia 

Pedir auxilio para alguém que tenha facilidade em alguma matéria que você
não tenha e/ou explicar o que sabe a alguém           potencializando assim o
seu aprendizado.

6 DICA: Estudar em grupo

5 dica: FAZER A ATIVIDADE EM "pEDAÇOS"
Dividir capítulos de livros e artigos, fazer exercícios começando de 10 a 10 cada
questões;



Tenha um local de estudos agradável e sem barulhos, podendo acrescentar
música de fundo ou velas aromáticas para deixar o ambiente mais prazeroso;

Sempre corrija os exercícios, vídeos aulas com correções de exercícios, anote
seus resultados, e veja seu progresso;

Separe os exercícios por grau de dificuldade: fácil, médio, difícil e e otimize seu
tempo e focar nos estudos.

exercícios

Estude por meio de aplicativos 

Jogos e testes!



Ter um cronograma ("o que falta para estudar?");
Ter prioridades;
Simplificar o estudo;
Rever conceitos mais importantes;
Anotações pontuais;
Priorizar exercícios.

como revisar a matéria acumulada?

SEM
DISTRAÇÕES!

APROVEITAR
AO MÁXIMO!



ATITUDES PRÉ AULA, AULA, PÓS AULA

pré aula 

Ler a ementa curricular de
cada disciplina, para saber

os livros utilizados pelos
professores e as matérias

abordadas no semestre, ler
o material antes da aula

aULA 

Após a leitura, você terá
um nível de familiaridade

com o assunto, terá
perguntas a fazer em sala
de aula, estará vendo o

assunto pela segunda vez

Pós AULA

Leitura em casos de matérias
teóricas, anotações de novos

conceitos e para matérias
práticas a resolução de

exercícios é aconselhada



Ter prioridades para a vida (simples ou complexas)
em qualquer atividade a ser realizada;

Separar o que é: importante, urgente e NÃO
importante;

Traçar objetivos (pequenos ou grandes) a curto e longo
prazo e pensar no passo a passo até  alcançá-lo.

dica: HÁBITOS ESSENCIAIS



qual foi sua maior dificuldade no
ensino remoto?



dicas de como LIDAR COM A ANSIEDADE E O
STRESS

http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/as-sequelas-emocionais-da-pandemia



no contexto acadêmico...

Reflita sobre seu crescimento no aspecto geral;
Preserve sua saúde mental respeitando seus limites;
Respeite sua individualidade e NÃO se compare.

 

Fazer atividade
física diminui os
níveis de stress e

ansiedade

DICA



Durante 4 segundos respire profundamente
 
 

Segure o ar por  3 segundos
 
 

Solte o ar

EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO



Estude por
diagramas,

imagens, vídeos,
faça desenhos e
mapas mentais,
assista filmes e
documentários,
utilize canetas

coloridas, marca
texto e post it.

Assista vídeos aulas
sobre o mesmo

assunto com vários
professores

diferentes, faça
debates e discussões
em sala de aula, faça
músicas e rimas para
memorizar a matéria,

ouça podcast, e
explique a matéria a

alguém.

dicas para todos os tipos de estudantes
ESTUDANTE

VISUAL 
estudante
auditivo

estudante
CINESTÉSICO

estudante
lEITURA/ESCRITA

Maquetes,
modelos 3D,

aulas
práticas,

laboratórios,
museus,

jogos, estude
em lugares
diferentes

Resumos, textos
diferentes sobre a
mesma matéria,

descreva em
textos a imagem
e/ou esquema,

descrição
detalhada da

matéria











saiba mais!
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muito obrigada!!!!!


